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Vykdydami Lietuvos Respublikos vietos savivaldos1, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo2 įstatymų, Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento3
nuostatas, atlikome Kelmės rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančio
turto - Savivaldybės turto 2011 m. ataskaitos (forma VT-02 metinė) ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto - Valstybės turto 2011 m. ataskaitos (forma VT-01 metinė) (toliau – Savivaldybės turto
ataskaita, Valstybės turto ataskaita, abi kartu - Ataskaitos) auditą.
Audito metu vertinome, ar Ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimus, nustatytus šių ataskaitų rengimui.
Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir valdymo skyrius Savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybai Savivaldybės ir Valstybės turto ataskaitas pateikė 2012-06-01 raštu Nr. (7.24) S1939.
Vadovybės atsakomybė
Savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už Ataskaitų parengimą ir pateikimą.
Auditoriaus atsakomybė
Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę dėl Ataskaitų duomenų.
Auditą atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus, kuriuose nustatyta, jog auditą turime
planuoti ir atlikti taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą dėl Ataskaitų duomenų tinkamo ir teisingo
pateikimo. Audito metu surinkome įrodymus, kuriais pagrindėme Savivaldybės ir valstybės turto
apskaitos sistemos ir vidaus kontrolės, Ataskaitų parengimo ir pateikimo vertinimus. Tikime, kad
atliktas auditas suteikia pakankamą pagrindą mūsų nuomonei pareikšti.
Sąlyginės nuomonės dėl Savivaldybės turto ataskaitos duomenų pagrindas:
Nesivadovaudamos teisės aktų nuostatomis, Savivaldybės biudžetinės įstaigos nekilnojamąsias
kultūros vertybes apskaitė netinkamose turto grupėse arba statinius, kurie nėra kultūros paveldo
objektai, neteisingai apskaitė turto grupėje „Nekilnojamosios kultūros vertybės“.
Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras - kultūros paveldo objektą, t. y. Kražių kolegijos
pastatą, įregistruotą kultūros vertybių registre, neteisingai apskaitė turto grupėje „Pastatai“, o turėjo
apskaityti turto grupėje „Nekilnojamosios kultūros vertybės“. Dėl to Savivaldybės turto ataskaitos eil.
1125 „Kultūros ir sporto įstaigų pastatai“ padidinta 9535 tūkst. Lt., o eil. 1295 „Nekilnojamosios
kultūros vertybės“ sumažinta 9535 tūkst. Lt.
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Kelmės krašto muziejus apskaitė nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes, kurios
pagal VSAFAS turėjo būti įvertintos tikrąja verte.
Savivaldybės tarybai nusprendus privatizuoti (parduoti) tris socialinius būstus, jie nebuvo
pergrupuoti į atsargas, kaip turėjo būti padaryta pagal teisės aktų reikalavimus.
Savivaldybės turto ataskaitos finansinio turto skyriuje 5657 eilutėje "Savivaldybės biudžeto,
savivaldybės fondų ir savivaldybės biudžetinių įstaigų tarpusavio įsipareigojimai" atvaizduota mažiau
gautinų sumų nei yra suderinta su finansų skyriumi: Kelmės rajono savivaldybės administracija 901,2
tūkst. Lt;
Daugiau gautinų sumų eilutėje 5657 "Savivaldybės biudžeto, savivaldybės fondų ir
savivaldybės biudžetinių įstaigų tarpusavio įsipareigojimai" atvaizdavo Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio
mokykla – 0,236 tūkst. Lt; Kelmės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius –
1389,6 tūkst. Lt; Liolių seniūnija – 0,17 tūkst. Lt; Užvenčio seniūnija – 2,16 tūkst. Lt; Kražių seniūnija
– 5,5 tūkst. Lt; Vaiguvos seniūnija – 0,637 tūkst. Lt; Tytuvėnų seniūnija – 2,154 tūkst. Lt; Tytuvėnų
apylinkių seniūnija – 0,5 tūkst. Lt; Pakražančio seniūnija – 1,02 tūkst. Lt; Šaukėnų seniūnija – 1,8
tūkst. Lt. Minėtas sumas įstaigos turėjo atvaizduoti eilutėje 5660 “Kitas finansinis turtas”.
Sąlyginė nuomonė dėl Savivaldybės turto ataskaitos duomenų
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai,
Savivaldybės turto ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės turto apskaitą ir statistinių ataskaitų
sudarymą.
Sąlyginės nuomonės dėl Valstybės turto ataskaitos duomenų pagrindas:
Ataskaitoje atvaizduotas valstybės turtas įvertintas ne pagal teisės aktų reikalavimus, todėl
negalime patvirtinti, kad ataskaitos informacija yra tikra ir teisinga, t.y., Savivaldybės patikėjimo teise
valdomos valstybinės žemės vertė 79,0 tūkst. Lt įvertinta ir ataskaitoje atvaizduota ne tikrąja, o
įsigijimo verte, tai yra, ne pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ reikalavimus.
Nepakankama valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, Savivaldybės valdomų
panaudos pagrindais, apskaita: nebalansinėse sąskaitose apskaityti ne visi panaudos pagrindais valdomi
valstybinės žemės sklypai.
Sąlyginė nuomonė dėl Valstybės turto ataskaitos duomenų
Mūsų nuomone, išskyrus poveikį, kurį turi sąlyginės nuomonės pagrindą sudarantys dalykai,
Valstybės turto ataskaita visais reikšmingais atžvilgiais parengta ir pateikta pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybės turto apskaitą ir statistinių ataskaitų
sudarymą.
Аudito išvada teikiama kartu su Ataskaita dėl Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2011 metų ataskaitų audito rezultatų.
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